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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 البلديات رؤساء والسادة السيدات إلى 0202 ماي 20 بتاريخ 11 عددة المحلي الشؤون وزير منشور

 

  الموجه الصحي الحجر إجراءات حول: الموضــــوع

 

 .الموجه الصحي الحجر إجراءات بضبط قيـتعل 8080 مـاي 8 فـي المـؤرخ 8080 لـسنة 802 عـدد حـكومـي االمـر المـرجـع:

 

 بـاعـتماد وذلـك المـوجـه الـصحي الحجـز وإجراءات صـيغ بـضبط والمـتعلق أعـاله بـالمـرجـع إلـيه المـشار الـحكومـي لـألمـر تـبعا
ى عـل والـعمل 8080 مـاي 4 مـن بـدايـة لـنشاطـهم والحـرفـيين الحـرة المـهن أصـحابن مـ الـقطاعـات بـعض اسـتئناف فـي الـتدرج
 واالجراءات االحتياط خذأ مع األعوان مجموعن مـ بـالمـائـة 00 حـدود فـي وذلـك ملهمعـ بـمراكـز األعـوان حـضور نسـبة فـي الـترفـيع
 .  القصوى الوقائية

 :إلى مدعوون البلدياتورؤساء  والسادة رئيسات السيدات فان وعليه

 صللأل المطابقة النسخو باإلمضاء والتعريفالحالة المدنية  ذلـك خـدمـات يفـ مابـة لديـبالـ اتدمـالخـ قيةبـ داءإسـ تئنافاسـ .... 

 ةنامـثالـ ةساعـالـ نمـ ىاألولـحصة الـ) صتينحـ ىلعـوتناوب الـبـ عمالنيـ بالنظر فريقين مكلـ ينعراجـالـ واناألعـ عزيـوتـ 
 لثانيةا لساعةاى إلـ صباحا صفنـو عةتاسـالـ ةساعـالـ نمـ يةثانـالـ صةحالـونهار الـ نتصفمـد عبـ دةواحـالـ ةساعـالـ ىإلـ اباحـصـ

 (النهار منتصف بعد النصفو

  تعريفه الوطنية ومعرفه الوحيد وعنوانه العون العمومي ورقم بطاقة للعمل تتضمن اسم ولقب  المدعوونإعداد قائمة اسمية لألعوان
 وايام العمل المدعو لحضورها

 غسلو الواقية الكمامات وارتداء تباعد االجتماعيبقواعد الصحة والوقاية المتمثلة في التزام االلـ رورةضـ ىالـ كمظوريـنمـ وةدعـ 
  مستمرة بصفة األيدي

 البلدية رمـق إلـى الـدخـول عـند ولـلعموم لـألعـوان المـعقم المـائـي الـسائـل تـوفـير عـلى الـعمل  . 

 المـجتمع ـعم بـالـتعاون المـطلوبـة المـسافـات كروتـ صفوفالـ يفـ تظاماالنـوبـ تاكمامـالـ داءرتـابـ ةبلديـالـ لىعـ نيـدوافـالـ زامإلـ 
 .البلدية تمـقرا داخـل االكـتظاظ واجـتناب المـدنـي

  بعض الخدمات لطالبها من الشركات في مقراتها أو تخصيص نافذة خاصة بها إلسداءمواعيد محددة ضبط. 

 في اسداء الخدمات وتجنب االكتظاظ لإلسراع إنجازهاالتسليم الفوري لبعض الوثائق بعد  تأجيل 

 من ءالمهن الصغرى لنشاطهم ابتدا وأصحابالحرفيين  تئنافاسـ دنعـ الخاصة بالحجر الصحي الموجه باتيترتـالـبـتزام االلـ ارإطـوفـي 
ة الترخيص للعمل فإن وزار بإجراءاتوتالفيا لما يمكن أن ينجر من مضاعفات سلبية على الصحة العامة بمناسبة القيام  8080ماي  4

 ي هذا اإلطار بما يلي: الشؤون المحلية تذكر ف

 بطاقة التعريف الوطنية ذات المعرف الزوجي أو الفردي واأليام الفردية والزوجية.م رقـبالتناوب بحساب قواعد العمل  تراماحـ  

 التالي الرابط خالل من الخط على العمل ترخيص استخراج :http://tiny.cc/wquaoz    دون اللجوء إلى المصالح البلدية
 ى.وذلك تفاديا لالكتظاظ أمام اإلدارات المعنية وما يسببه من عدو

 الحرف للمصادقة على تراخيص العمل ومدعهم عند االقتضاء أعوان البلدية التنقل لمقر عمل المؤسسات وأصحاب لي تو
 بالمطبوعات المخصصة لذلك.

الحالقة والتجميل وبيع المالبس  8080ماي  4ويستثنى من قائمة أصحاب المهن الحرة والحرفيين المعنية بالرجوع التدريجي للعمل يوم هذا 
  .8080ماي  11داية من واألحذية والمساحات الكبرى والتي ستفتح ب الجاهزة
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